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PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ JÁSZBERÉNYI 

TAGINTÉZMÉNYBEN 

 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény 

ifjúsági csoportjának 2018. június 18-22-ig szervezett a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 

napközis alkotó tábort „Hamzával a trópusokra” címmel.  

A nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátás keretén belül a gyermekpszichodráma és a 

tehetséggondozás foglalkozásokhoz kapcsolódóan munkánk során már harmadik éve 

együttműködő partnerünk a Hamza Múzeum, mely a jászberényi Hamza Ákos festőművész 

hagyatékának gondozója. A két kiváló múzeumpedagógus, Farkas Edit és Kerekné Mihalik 

Judit az adott évre kidolgozott tematikával remek lehetőséget biztosítanak a gyermekek 

számára az önkifejezéshez, mely által megtapasztalhatják saját kreativitásukat. Sajnos 

azonban ehhez nincsen anyagi támogatásunk, ezért ennek a költségvonzata a szülőket terheli, 

amit nem mindenki engedhet meg magának, ezért egyes gyermekek kimaradnak ebből a 

lehetőségből, közös élményből, alkotásból. Arra gondoltunk, hogy a pályázat jóvoltából ezek 

a gyermekek is részesülhetnének az élményekből, ezáltal megtapasztalva saját 

hasznosságukat, kreativitásukat, a közös játékélmény lehetőségét. Szerencsére a múzeum 

igazgatója üdvözölte elképzelésünket, és örültek a lehetőségnek. A szervezés során 

egyeztettük elképzeléseinket, megtekintettük a helyszínt, elkészítettük a szülők számára 

fontos információkat tartalmazó tájékoztató anyagot, jelentkezési lapot. Begyűjtöttük, a 

jelentkezőket, kiválasztottuk a résztvevőket. Egyeztettük a közreműködő kollégákkal a 

feladataikat.  

A múzeum gyűjteményi anyagának alapját a Hamza házaspár hagyatéka képezi, ezért a tábor 

tematikáját is erre építettük. 

Az öt napos tábor fejlesztési céljai: 

– tehetséggondozás 

– kialakuljon bennük a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság 

– képessé váljanak a vizuális látvány (egy modern festmény) feldolgozására 

– nyitottak legyenek a műalkotások befogadására 

– megfelelően alkalmazzák a képzőművészeti technikákat 

– a csoportmunkák során az együttműködésre való készség fejlesztése 

– képesek legyenek önállóan információkat kigyűjteni, feldolgozni és társaik felé 

megfelelően közvetíteni 

– pontosan alkalmazzák a vizuális nyelv és kifejezés eszközeit 

– fejlődjön kreativitásuk, problémamegoldó képességük 

– helyi honismereti információik bővüljenek 

Első napon (06.18) a bemutatkozás és a házirend ismertetését követően a gyerekek egy 

tárlatvezetésen vettek részt. A múzeum bemutatása során sok új információval gyarapodott a 

jászsági fiatalok helytörténeti ismerete, hiszen állandó kiállításunkban a Hamza házaspár 

alkotásiról és életútjáról, időszaki kiállításainkon pedig a jászsági alkotókról hallhattak. Ezt 

követően párban egy feladatlapot töltöttek ki, 

melyhez a válaszokat a kiállítótérben elhelyezett 

kiírásokból olvashatták ki. A kérdéssorra a 

válaszokat ügyesen, együttműködve keresték meg 

a párok és a válaszok ellenőrzésekor láthatóan 

sikerélményt adott ez a feladat minden diák 

számára. Ezt követően ráhangolódtunk a hét 

témájára; egy közös város létrehozására. A 
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kiindulási pontot a jászberényi kötődésű filmrendező, szobrász és festőművész Hamza Dezső 

Ákos olyan festményei adták, melyek központi témái a panelépületek. A kiállításon szereplő 

alkotásokat elemezték a gyerekek. A képek színéből és formáiból legtöbben arra a 

következtetésre jutottak, hogy a festő valószínűleg nem szerette a nyüzsgő metropolisz 

egyforma szürke épületeit, ahol a mesterséges környezet nem ad helyet a természetnek. A 

fiatalok két csapatot alkotva végiggondolták, hogy Ők milyen városban szeretnének lakni; 

hogyan nézzen ki ez a város és milyen intézmények kapjanak benne helyet. Ezt követően a 

csapatok megosztották egymással is az elképzeléseiket, majd a két különböző ötlet alapján 

egy közös várost terveztek meg. A csoportok tagjai egy-egy intézmény létfontossága mellett 

érveltek, mindaddig még minden tag számára elfogadhatóvá vált a város terve. Az egyik 

csoport egy olyan városközpontot képzelt el, aminek a különböző szintjei egy hatalmas fán 

találhatóak. Ezt minden diák nagyon jó ötletnek találta, így abban állapodtak meg, hogy a 

saját 50x50-es méretű terepasztalaikat a fa körül helyezik majd el.                               

Délután Farkas Ildikó keramikus vezetésével a gyerekek agyagból házakat formáztak. 

Elsajátíthatták, hogyan kell helyesen formázni az agyagot és milyen eszközökkel tudnak 

mintákat karcolni a felületébe. Az anyag gyúrása tetszett mindenkinek, így a tervezett 

házakon túl kis méretű edényeket és tárgyakat is készítettek. 

 

        

  
 
Második napon (06.19.) hozzáfogtunk a 

terepasztalok elkészítéséhez. A diákok 

hullámkartonra dolgoztak és a kikevert gipszbe 

textileket mártottak. A gipszes anyagokat formázva 

alakítottál ki a domborzatot. Páran hegyvonulatot 

terveztek, ezért egymás mellé helyezték el az 

alapokat, hogy a domborzat formáit követve 
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valóban egy közös város alapját adják meg. A munkafolyamat során voltak tanulók, akiket 

többször figyelmeztetni kellett, hogy ne csepegtesse mindenfelé a gipszet és ügyeljen a 

környezetére. Panyi Csaba és Kméczik Róbert kollégák a fára épülő emeletes városrész stabil 

szerkezetét készítették el. Délután a diákok lealapozták az alkotásaikat, majd száradást 

követően kifestették akrilfestékkel. A terepasztalok festése során felelevenítettük a 

színkeveréssel kapcsolatos iskolai ismereteiket és az akrilfesték használatára vonatkozó 

szabályokat. A végeredmény valóban trópusi hangulatot idézett meg; egy színárnyalatokban 

gazdag, fás vidék rajzolódott ki. 

 

     
 
    
Szerdán (06. 20.) délelőtt a feladatokat ügyesen felosztották egymás között a gyerekek. 

Mindenki alkotott. A fiúk a terepasztalt festették közösen, a lányok pedig a városhoz a 

kiegészítőket; faleveleket és óriási színes létrákat, melyeken keresztül lehet a szintek közt 

közlekedni. Délután pörgettyűket készítettek CD lemez és ping-pong labda felhasználásával. 

A CD lemez lealapozott felére saját mintákat terveztek és festéssel, valamint csurgatásos 

technikával kitöltötték a mintákat. Ezeket a saját készítésű játékokat a diákok haza is vihették. 
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Csütörtökön (06.21.) délelőtt a Jász Múzeumot látogattuk meg. A tárlatvezetés során kiemelt 

hangsúlyt kapott az épített környezet és a kiállítótérben elhelyezett makettek. A gyerekek 

nagyon érdeklődőek voltak mindvégig a tárlatvezetés során. Rengeteg kérdést tettek fel a 

tárlatvezető kollégának. A kiállított makettekből ötleteket merítve délután hozzá fogtak a saját 

épületeik elkészítéséhez. A feladat során sablonokat nem használtak. Dobozokból, 

papírgurigákból és különböző felületű papírokból kellett elkészíteniük a házakat. Kreatív, 

egyéni ötletekkel oldották meg ezt a feladatot. 

Pénteken (06.22.) délelőtt az épületeket kifestették, majd ezt követően berendeztük a várost a 

múzeum állandó kiállítási termében. Majd ismét két csapatot alakítva egy-egy festmény és 

szobor alapján puzzle-t és térbeli puzzle-t raktak ki közösen, majd képrészletek alapján 

festményeket kerestek meg a kiállító térben, melyeket röviden elemeztek is. A játék során 

kiderült, hogy az addigi ismeretek szépen el is mélyültek. Meglepően jó és igen hosszú 

képelemzéseket írtak közösen. 
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Az utolsó fél órában a szülőknek is bemutatták a gyerekek a munkáikat, melyeket aztán 

mindenki hazavihetett magával, a tábor ideje alatt készült fényképekkel együtt. 

A tábor lehetőséget nyújtott a részt vevő fiatalok számára, hogy napi 8 órában (8 órától 16 

óráig) hasznosan töltsék a szünidő első hetét. 

 

      
 
A napközis tábort követő hétvégén a jászberényi 

Margit szigeten egy két napos interaktív 

rendezvényünk volt, ahol alkotói programmal is 
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vártuk az érdeklődőeket. Nagy örömünkre a táborozók közül páran ide is ellátogattak 

hozzánk. Bízunk benne, hogy a tábornak utóélete is lesz és más rendezvényeinkre is szívesen 

ellátogatnak majd ezek a fiatalok. 

A tervezés, szervezés gördülékeny volt, a múzeumpedagógusokkal eredményes egyeztetések 

történtek. Nagy előnynek bizonyult, hogy a gyermekek már ismerték a helyszínt és a 

pedagógusokat, így komfortosan érezték magukat, könnyebb volt a kontakt megteremtődés, 

amely elengedhetetlen a több napos együttműködéshez. Üdvözlendő, hogy van ilyen 

lehetőség, ahol a gyermekek megismerkedhetnek különböző képzőművészeti technikákkal, 

alkothatnak és megtapasztalhatják az igazi csapatmunkát. 

A résztvevő gyerekek a tábor utolsó napján egy-egy mondatban megfogalmazták 

véleményüket, melyből kiemelnék néhányat:  

„Minden jó volt, nekem tetszett a hét összes programja.” „Jó: új barátok, mikor festettük a fát 

és a házakat készítettük, meg amikor agyagoztunk.” „Jó volt a csapatmunka, a múzeum, meg 

úgy minden nagyon jó volt!” „Tetszett a tábor, főleg amikor lefestettük az alkotásainkat, 

amiket gipszből csináltunk. De minden program nagyon tetszett!” 
 

Jászberény: 2018. 06. 26. 

 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény igazgató  

     

 


